
SANEAMENTO BÁSICO

Ausência de uma política integrada e de programas específicos
destinados à promoção da qualidade de vida deixa o Estado com
deficiências nos serviços sanitários, afetando principalmente  as
populações da área rural e das regiões mais carentes
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saneamento é definido pela Organização
Mundial de Saúde como o "controle de todos
os fatores do meio físico do homem que
exercem ou podem exercer efeito deletério
sobre o seu bem-estar físico, mental ou soci-
al".

Nessa acepção, o sane-
amento representa um con-
junto de medidas que visa,
primordialmente. à preser-
vação e à promoção da saú-
de e da qual idade de vida do
homem, cujos condicio-
nantes ultrapassam os limi-
tes do biológico e chegam i
constituição das sociedades,
seus modos de produção,
seus aspectos de-
mográficos, sanitários,
ambientais, educacionais e culturais.

Num sentido estrito. o saneamento pode
ser entendido como as ações básicas de com-
bate às precárias condições de higiene: abas-
teci mento de água, coleta de esgotos e resí-
duos sólidos, drenagem urbana e controle de
vetores, que representam o mínimo necessá-
rio para se preservar a saúde do cidadão.

No Brasil, o surgimento das ações de
saneamento, no início do século, deveu-se
aos interesses do comércio agroexportadore
consistiu na criação de departamentos res-
ponsáveis por vacinas e soros.

Com o aumento da indus-
trialização no País e da concen-
tração populacional nos cen-
tros urbanos, surgiram deman-
das sociais para a im-
plementação de urna infra-es-
trutura de promoção da saúde
pública, às quais o Estado pre-
cisou responder, inclusive no
nível institucional. Os progra-
mas desenvolvidos, a partir daí,
privilegiaram o saneamento ur-
bano, especialmente os Siste-
mas públicos de abastecimento

de água e de destinação final dos dcjetos.

Carências—Os dados de que dispomos
sobre o saneamento básico em Minas Gerais
refletem a política adotada no País durante
esses anos.

Do total de domicílios no Estado,
78% possuem canalização interna de água.
Na área urbana, 89% das moradias dispõem
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de água encanada e, na área rural, apenas 45%. Há que se
ressaltar aqui que nem todas as unidades habitacionais que
possuem canalização interna de água estão ligadas à rede
geral de abastecimento. Assim, dos domicílios que possuem
água canalizada na área urbana. 97,4% estão ligados à rede
pública de abastecimento e 2,4% ligados a poços ou
nascentes. Na zona rural, 15,29% dos domicílios estão
ligados à rede geral e 79,72% são abastecidos por poços ou
nascentes.

O outro lado da questão é o das moradias, sem canali-
zação interna de água. No Estado, 21 .18% dos domicílios
não dispõem de água encanada, sendo que 10.94% estão
situados na área urbana e 54%, na área rural.

Se considerarmos as regiões do Estado isoladamcnte,
a situação mais grave é a das mesorregiões do Norte de
Minas. Jequitinhonha e Vale do Mucuri. onde 60% dos
domicílios não possuem canalização interna de água. As
soluções maiscomuns de abastecimento sãode coletadireta
e individual em rios, fontes ou em cisternas, feita em
vasilhames transportados manualmente para as habita-
ções.

Nas mesorregiões Central. Noroeste e Vale do Rio
Doce, encontramos cerca de 40% das unidades habitacionais
sem canalização interna de água. Nas demais regiões, o
quadro é mais otimista. uma vez que cerca de 80% das
moradias possuem água canalizada.

Há que se ressaltar que nem sempre a canalização
signi fica o abastecimento de água com qualidade satisfatória.
A maioria dos mananciais captados apresenta pontos de
contaminação, decorrentes da proteção insuficiente das
bacias drenantes. As águas de cisternas e poços podem
apresentar-se, também, altamente contaminadas, devido a
problemas técnicos relacionados à sua construção e prote-
ção, bem como à dificuldade de se observar, em lotes muito
pequenos, o afastamento míni ino de IS metros entre cister-
nas e fossas, recomendado pela Organização Mundial de
Saúde.

Quanto ao serviço de captação e distribuição de água
da rede pública de abastecimento no Estado. ele é da
responsabilidade de três grandes grupos de sistemas
institucionais: os sistemas individuais das prefeituras, os
introduzidos pela Fundação Nacional de Saúde e os siste-
mas operados pela Companhia Estadual de Saneamento
(Copasa-MG).

Por meio de contratos de concessão. cerca de 56% dos
municípios mineiros transferiram para a Copasa o direito
de implementar, administrar e operar serviços de abasteci-
mentode água. Por esses contratos, os bens municipais que,
a critério da Copasa, deviam permanecerem serviço foram
incorporados ao seu patrimônio, mediante pagamento sob
a forma de participação acionária do município no capital
social da empresa.

A Copasa opera em todas as microrregiões do Estado,
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sendo que em 38% delas apresenta mais de 80% de cober-
tura da área urbana.

A Fundação Nacional de Saúde opera diretamente em
55 municípios mineiros (cerca de 8%), corri uma cobertura
de 91.41% da população urbana, em média, e seguindo os
padrões sanitários da Organização Mundial de Saúde.

Nos convênios firmados com os municípios, o patri-
mônio dos sistemas de abastecimento pertence ao municí-
pio, incluindo os formados a partir de recursos oriundos do
Tesouro Nacional e da própria Fundação Nacional de
Saúde. São cobrados do município apenas 5% das receitas
tarifárias, a título de taxa de administração.

Os demais municípios. cerca de 36 17c.. são responsáveis
por seus próprios sistemas de abastecimento de água,
recebendo. porém, cooperação e assistência técnica de
órgãos estaduais e da Fundação Nacional de Saúde. Como
essa assistência não é feita de forma sistemática. pode-se
colocarem dúvida a qualidade da água e a preservação dos
mananciais.

Com relação ao esgoto, os dados mostram que os
sistemas de coleta atendem uma população inferior à
servida pela rede de abastecimento de água. Apenas 53,64%
dos domicílios do Estado estão ligados à rede geral de coleta
de esgotos. Os demais 46.36% fazem uso de fossa séptica,
fossa rudimentar, vala ou outros meios.

As mesorregiões mais bem servidas no que se refere à
rede de esgoto são as do Triângulo e Alto Paranaíba,
Metropolitana de Belo Horizonte. Oeste e Sul/Sudoeste,
com cerca de 60% dos domicílios ligados à rede geral de
coleta. Os números de fossas sépticas e fossas rudi mnentarcs
nessas regiões, conseqüentemente, são os mais baixos do
Estado. Seguem-se a estas as regiões da Mata e Campos das
Vertentes, com mais de 50% das unidades habitacionais
ligadas à rede coletora de esgoto. Em contrapartida, as
mesorregiões do Jequitinhonha (16%) e do Norte (13%)
são as que apresentam os menores percentuais de domicí-
lios atendidos com rede de esgoto, seguidas pelas
mesorregiões do Vale do Mucuri e Noroeste. com  percentuais
inferiores a 30%.

Há que se ressaltar ainda que algumas microrregiões
do Estado não contam com rede geral de coleta de esgoto,
tais como as de Januária, Janaúba e Pirapora, onde o
escoradouro da instalação sanitária, na maioria das vezes,
é feito em fossas rudimentares.

Apenas 4% dos municípios do Estado transferiram à
Copasa os serviços de esgoto sanitário, e outros 8%, à
Fundação Nacional de Saúde. tendo seus sistemas coletores
de esgoto construídos e operados dentro dos padrões técni-
cos. Os demais municípios (887) responsabilizam-se por
seus próprios sistemas de esgotamento sanitário, alguns com
assistência técnica de órgãos estaduais não sistematizada e
outros sem qualquer assistência e cooperação técnica.

Vale mencionar ainda que os sistemas de coleta de
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esgoto que operam no Estado não contam com o emprego
de processos de tratamento, sendo OS dejetos lançados
diretamente nos cursos d'água, prejudicando os outros
usos da água e dificultando a prevenção de doenças de
veiculação hídrica.

Contaminação - A questão da limpeza e dos resíduos
sólidos, por sua vez, também constitui um grave problema
para os municípios, em decorrência da crescente escala de
produção dos mais variados resíduos, com pouca
abrangência da coleta e quase inexistência de destinação
final sanitária.

Do total dos domicílios do Estado,
56,75% contam com coleta, direta ou
indireta, do lixo. As mesorregiões mais	1
bem servidas desses serviços são Triân-
gulo e Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste,	Ii':'!
Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste
e Zona da Mata, com uma percentagem
dedornicílioscom lixo coletado superior
aSS%.Emcontrapartidaamesorregião
do Jequitinhonha é a que apresenta me-
nor percentual de unidades habitacionais	 1'com coleta de lixo (21,11%) e o maior	1 fiíndice de lixo jogado em terreno baldio	i'i!'11 I
ou cursos d'água (45.67%), seguida da	1 1 I7	dbI4
mesorregião do Norte.

Quanto à destinação final do lixo.
os dados apontam para menos de 6% dos
municípios com formas adequadas de disposição dos
resíduos, em aterros ou através de compostagem.

Pode-se destacar a existência de uma usina de
compostagem, processo Triga, em Uberaba, e uma usina de
compostagem simplificada em Itaúna, Montes Claros e
Juiz de Fora. Governador Valadares opera um aterro
sanitário convencional. A grande maioria dos municípios
do Estado pratica a descarga de lixo a céu aberto, gerando
problemas sanitários, sociais, estéticos. ambientais, de
saúde pública e de segurança.

Na Região Metropolitana, apenas Belo Horizonte e
Betim têm solução para OS resíduos produzidos. Betim
opera um aterro sanitário convencional, e Belo Horizonte
dispõe de uma usina de compostagem. processo Dano, para
destinar 150 t./dia de lixo, e um aterro sanitário energético,
que recebe cerca de 1.350 t./dia.

Assim, o lixo, disposto inadequadamente, sem qual-
quer tratamento na grande maioria dos municípios, além de
Poluir o solo e as águas, favorece a proliferação de vetores
e reservatórios de doenças transmissíveis e pode, também,
contaminar o homem por contato direto.

Com relação à drenagem urbana, as cidades mineiras
apresentam carências prementes e generalizadas. E fre-
qüente a ocupação de áreas marginais a cursos d'água por

populações carentes, que se mantêm expostas ao contato
com águas poluídas e esgotos. Por outro lado, a urbaniza-
ção desordenada das cidades e a remoção da cobertura
vegetal ocasionam ai mpermeahi 1 ização do solo, levando a
inundações periódicas.

No que diz respeito ao controle de vetores, a Secretaria
de Estado da Saúde, a Fundação Nacional de Saúde e os
municípios desenvolvem programas de combate à
esquistossomose, à malária, à leishmaniose tegumentar, à
doença de Chagas, à peste bubônica, ao tracoma, à raiva,
à febre amarela e à dengue.

Alguns desses programas, por limitação de recursos

humanos e financeiros, não atingem toda a área endêmica
e, conseqüentemente, não erradicam as doenças.

Por fim, resta-nos considerar que a falta, no Estado, de
institucionalização adequada das ações de saneamento
básico, de uma política estadual de saneamento e de uma
política de desenvolvimento regional integrada, que oriente
as políticas de planejamento, saúde, saneamento, educa-
ção, habitação, uso do solo, recursos hídricos e meio
ambiente, tem dificultado a implementação de ações efeti-
vas que resultem em melhoria da qualidade de vida da
população.

Além disso, a falta de um plano estadual de saneamen-
to que possa priorizar os investimentos na área a partir de
uma avaliação da situação sanitária, epidemiológica e
ambientai não permite a utilização racional das aplicações
financeiras.

As falhas do Estado no setor prejudicam boa parte da
população, uma vez que muitos de nossos municípios não
estão bem estruturados, financeira e institucional mente, de
forma a prestar serviços de saneamento satisfatórios à
população.
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